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اجیتاتورو هاى صنعتى 
معرفى محصوالت 
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- پروانه گالوانیزه که برحسب سفارش از استیل 304 یا 316 نیز استفاده میشود. 
Sic/Sic بیرینگ فلنجی همراه سیل مکانیکی -

- سه محفظه مجزاي روغن براي موتور، دنده و بیرینگ فلنجی 
- استفاده از روغن با عمر باال در بخش دنده و فلنج بیرینگی 

- ترمیستور PTC مخصوص دماي 130 درجه سانتیگراد 
- نگهدارنده 4 غلطکی براي بوم 80×80 تا 150×150 میلیمتر 
- عایق گالوانیک بوم به کمک ریسمان ازجنس استیل 316316
- امکان استفاده از کابلهاي مقاوم در مقابل میکروب 

مدل MGD جهت نصب دربدنه مخزن و مدل GDD جهت نصب درسقف مخزن 

مشخصات فنى 

مدل هاى صنعتى 



- پروانه گالوانیزه که برحسب سفارش از استیل 304 یا 316 نیز استفاده میشود. 
Sic/Sic بیرینگ فلنجی همراه سیل مکانیکی -

- سه محفظه مجزاي روغن براي موتور، دنده و بیرینگ فلنجی 
- استفاده از روغن با عمر باال در بخش دنده و فلنج بیرینگی 

- ترمیستور PTC مخصوص دماي 130 درجه سانتیگراد 
- نگهدارنده 4 غلطکی براي بوم 80×80 تا 150×150 میلیمتر 
- عایق گالوانیک بوم همراه ریسمان از جنس استیل 316316
- امکان استفاده از کابلهاي مقاوم در مقابل میکروب 

Ex-zone 1 ویژه OPTIMIX 2A 135-380 و مدل OPTIMIX 2A 135-280 مدل -
pH 5/5 مقاوم تا V2A از OPTIMIX تمامی مدلهاي -
pH 4/5 مقاوم تا V4A از OPTIMIX تمامی مدلهاي -

مخصوص محیط هایی با خوردگی باال و pH پایین 
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مشخصات فنى 
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- براي مخارن با سقف بتنی تا ارتفاع 14 متر 
- دکل مقاوم بطول 10 الی 14 متر 

- سیستم ابداعی سیم تنظیم کننده توام با حفظ گازبندي مجموعه 
- سیستم راهنماي کابل پشت دکل 
- صفحه شاسی همراه قرار تنظیم 

- امکان تنظیم 360 درجه 
- تنظیم کننده ارتفاع با سیم از جنس استیل 304 یا 316
- شاخص نشان دهنده ارتفاع دقیق اجیتاتور داخل مخزن 

- محفظه سرویس شامل : 
V4A صفحه آب بند به ابعاد1/87×1/07×3 میلیمتر در مدل -  

  - دکل راهنما به ابعاد 100×100 تا 150×150 میلیمتر 
- تجهیزات جانبی جهت تعمیرات (برحسب سفارش) شامل : 

V4A صفحه شاسی به ابعاد 2/03×1/23×3 میلیمتر در مدل -  
  - در پوش تعمیرات جهت پوشاندن مخزن در زمان تعمیر و نگهداري   - در پوش تعمیرات جهت پوشاندن مخزن در زمان تعمیر و نگهداري 

مدل هاى صنعتى 

مخصوص محیط هایی با خوردگی باال و pH پایین 

4

مشخصات فنى 

مخازن مسقف گازبند با راهنما 



مخصوص نصب در بدنه مخازن 
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مشخصات فنى 

مخازن مسقف گازبند  

- براي مخارن با سقف بتنی تا ارتفاع 14 متر 

- دکل مقاوم بطول 10 الی 14 متر 

- سیستم ابداعی سیم تنظیم کننده توام با حفظ گازبندي مجموعه 

- مخصوص مخازن بتنی و یا فوالدي 

- سیستم راهنماي کابل پشت دکل 

- صفحه شاسی همراه قرار تنظیم 

- امکان تنظیم 210 درجه  درجه 

- تنظیم کننده ارتفاع با سیم از جنس استیل 304 یا 316

- شاخص نشان دهنده ارتفاع دقیق اجیتاتور داخل مخزن (برحسب سفارش) 

- شاخص نشان دهنده زاویه دقیق اجیتاتور داخل مخزن (برحسب سفارش) 



جهت نصب در بدنه یا سقف مخازن 

- موتور ATEX با قدرت 11 تا 22 کیلو وات (دور موتور 275 تا 400 دور در دقیقه) 
- کارکرد آرام وکم صداي چرخ دنده ها (i=5.31 یا 3.69) 
-تیوب از جنس استیل 304 یا 316 در طول 3 یا 4 متر 

- پروانه به قطر 620 تا 880 میلیمترکه برحسب سفارش از استیل 304 یا 316 ساخته میشود. 
Sic/Sic بیرینگ فلنجی همراه سیل مکانیکی -

EPDM 60 جنس سیل آب بندي از نوع -
- قابلیت نصب و کارتا 8 متر پایین تر از سطح سیال  متر پایین تر از سطح سیال 

- امکان تغییرزاویه افقی 25± درجه 
- امکان تغییر زاویه عمودي به کمک اهرم باالیی 

- ترمیستور PTC مخصوص دماي160 درجه سانتیگراد 
- محفظه متعادل کننده روغن مخصوص پایش گازبندي سیستم 
- قابلیت استفاده و نصب برروي تراکتور (برحسب سفارش) 

- مدل Giantmix تیپ FR HY SP بدون موتور و یا با PTO قابل استفاده هست. 

- امکان تغییر زاویه بصورت عمودي یا افقی تا 30± درجه 
- اعمال تغییر زاویه با سیلندر هیدرولیک 

- تیوب بطول 5، 5/5 یا 6 متر 
GIANTMIX FR SP سایر موارد مشابه -
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مدل هاى صنعتى 

مشخصات فنى 

GIANTMIX FR SP

GIANTMIX FT



مخصوص مخازن کوچک و الگون 

- الکتروموتور با قدرت 4 کیلووات (950 دور در دقیقه) / با قدرت 5/5کیلووات (1450 دور در دقیقه) 
- تیوب به قطر 70 و ضخامت 3 میلیمتر از جنس فوالد 304

- طول تیوب 2/75، 3/25، 3/75 و 4/25 متر 
- پروانه گالونیزه به قطر 320 یا 275 میلیمتر ( و یا استیل 304 برحسب سفارش) 

- رینگ آب بندي جهت محور 
سایر موارد برحسب سفارش: 

  - رینگ حفاظتی ازجنس استیل 304304
  - محفظه متعادل کننده روغن مخصوص پایش گازبندي سیستم 

SiC/SiC محفظه بیرینگ همراه سیل مکانیکی از نوع -  
  - تنظیم کننده دستی مجهزبه چرخ دنده شانه اي 

- الکتروموتور با قدرت 4 کیلووات (950 دور در دقیقه) 
- پروانه به قطر 320 میلیمتر 

EPDM 60 مجموعه کلمپی باسیل از جنس -
- قاب مخصوص جهت تغییرات زاویه استقرار بصورت عمودي 

REKORDMIX سایر موارد مانند -
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مشخصات فنى 

REKORDMIX 

REKORDMIX B1




